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Constantin Cerceanu s-a nscut la data de 29.10.1940 în oraul Drgsani,
judeul Vâlcea, dar a domiciliat în Râmnicu Vâlcea. A fost elev al Liceului Nicolae
Blcescu, Colegiul Naional Alexandru Lahovary de azi.
La început, dup absolvire, ca ucenic al tatlui su, a pictat firme. Dup ce a
lucrat un an i jumtate cu tatl su, a hotrât s se angajeze la Combinatul de
Prelucrare a Lemnului Râmnicu Vâlcea. Timpul liber i-l petrecea pictând acuarele
dup natur. Mai târziu va lucra în ulei, realizând picturi de dimensiuni mici.
În 1959 d admitere pentru prima dat la Institutul Nicolae Grigorescu din
Bucureti. Nu reuete, mai ales din cauza stilului su nonconformist care-l împiedic
s se adapteze structurii examenelor de admitere din vremea aceea.
În 1960 reuete s fie admis la acest institut, unde a fost elevul maestrului
Corneliu Baba.
Dup obinerea licenei în anul 1966, pictorul este repartizat ca profesor de
desen la coala General nr. 4 din Râmnicu Vâlcea, unde a activat pân în 1992
când a fost pensionat pe caz de boal cu diagnosticul de schizofrenie paranoid.
Din 1992 i pân în 2006, când survine decesul lui Constantin Cerceanu în
urma unui cancer la plmâni, majoritatea timpului i-l petrece prin spitale. Mai întâi la
Mciuca, apoi la Pueti Mglai, iar în final, la Centrul de Îngrijire i Asisten
Ztreni, judeul Vâlcea.
Viaa cultural a Râmnicului în anii 80 era extrem de redus. Dou cinematografe rulau filme slabe, din ce în ce mai proaste, pe care statul comunist îi putea
permite s le cumpere în condiiile în care poporul strângea cureaua i supravieuirea
era din ce în ce mai grea. O bibliotec cu un sediu impropriu desfurrii în condiii
normale a unei astfel de activiti, un teatru de amatori fr actori profesioniti.
Artitii plastici profesioniti, puini la numr, erau organizai într-un cenaclu
care funciona sub umbrela Filialei UAP Sibiu. Singurele evenimente culturale
importante i extrem de ateptate la Râmnic erau spectacolele de teatru pe care
trupele din Bucureti le organizau în provincie. Atunci sala de spectacole a Casei
Sindicatelor era neîncptoare, iar biletele erau insuficiente pentru toi cei care voiau
s vizioneze spectacolul venit de la centru, din capital. Expoziiile organizate la
Galeriile de Art erau eterogene i inegale ca valoare a lucrrilor, artitii nefiind
organizai pe baza unor criterii sau reguli clare. Astfel, expuneau „la grmad” artiti
amatori i profesioniti, toi îns supravegheai de ochiul vigilent i printesc al
tovarilor de la Comitetul de Cultur i Educaie Socialist.
Într-o astfel de expoziie l-am întâlnit pentru prima dat pe Constantin
Cerceanu. Era un om sobru, serios, extrem de retras i foarte pedant, îmbrcat
impecabil, în costum închis la culoare, cu cma alb i cravat neagr. Era zgârcit
la vorb, de fapt era chiar o persoan taciturn ce prea c triete într-o alt lume.
M-a surprins atunci aerul lui singuratic i degajarea aproape total fa de tot ce se
petrecea în jur. Era modest i simplu în acelai timp.
L-am întrebat de ce nu expune mai des. Rspunsul a fost c nu consider
despre sine - s fi fost ironie? s fi fost modestie dus la extrem? - c face o pictur
care s rspund tipului modern de cutri i se teme c realizrile sale în plan artistic
nu sunt de actualitate. Cum s-ar spune azi, considera c nu era „în trend”.
293

În perioada aceea pictura lui mi se prea neobinuit, aproape ciudat.
Peisaje din periferia oraului, lipsite de pitoresc, naturi statice cu obiecte banale, toate
realizate cu past groas, din tub, amintind de Van Gogh... O reîntoarcere la figurativ,
dar la un figurativ dramatic în spatele cruia se simea o trire puternic. Pictura lui
Cerceanu m intriga i m emoiona în acelai timp. Era mai greu pentru mine atunci
s îneleg la adevrata dimensiune pasiunea cu care artistul tria fiecare gest, fiecare
culoare aplicat pe pânz, fiecare motiv pe care-l aborda. Având în vedere tipul
propriu de cutri i propriile-mi ambiii artistice avangardiste de la acea vârst ce
depea cu puin douzeci de ani, eram mai degrab înclinat s raportez demersul
artistic al lui Constantin Cerceanu la cutrile i la realizrile mele în plan artistic.
Ceva mai târziu am început s îneleg în profunzime arta acestui om cruia pictura îi
curgea prin vene. i tot mai târziu am gsit explicaii, de fapt rspunsuri la multe dintre
întrebrile pe care mi le puneam atunci.
Cu un an înainte de a se stinge, a fost vizitat la spital de ctre criticii de art
Pavel uar i Aurelia Mocanu. La întrebarea lui Pavel uar de ce nu picteaz mai
mult, el a rspuns: „Nu pot, pe mine pictura m consum”. Abia acum realizez ce
semnifica tcerea lui din vremea când l-am întâlnit întâia oar.
În 1996 m-am gândit s-i organizez o expoziie personal. Nu-l mai vzusem
de muli ani, nici pictura lui nu-mi mai era cunoscut. M obseda în schimb imaginea
lui din anii 80 când l-am cunoscut. Era, practic, curiozitatea artistului pentru alt artist a
crui oper îi stârnise curiozitatea i care îl emoionase cu mult timp în urm.
Aflând c de trei ani se afl la sanatoriul de la Mciuca, singur i aproape
prsit de toat lumea, m-am hotrât s-i fac o vizit.
Dup aceast vizit i-am organizat prima expoziie care a avut loc la Galeriile
de Art Râmnicu Vâlcea în anul 1997.
Mult mai târziu, undeva, într-o galerie din Bucureti, lumea artistic din
România avea s se întâlneasc cu un nou nume în arta româneasc. Expoziia
organizat de Pavel uar la Galeria „tefan Luchian” fcea cunoscut i
recunoscut arta maestrului Constantin Cerceanu.
Cine este Constantin Cerceanu în pictura româneasc? Studentul lui
Corneliu Baba care, surprinztor, a pictat în manier ciucurentist, a fost numit de
pres i chiar de critica de specialitate „Van Gogh al picturii române”.
„Constantin Cerceanu, practic, n-a existat în arta româneasc i, în afara
unui cerc foarte restrâns de prieteni, nimeni nu i-a cunoscut pictura (...) pentru c
opera lui s-a istoricizat în mod abuziv i în plin contemporaneitate, iar acest lucru
face din judecata critic un exerciiu cu totul nefiresc. Astfel, dei artistul zace
dramatic într-un con de umbr, el nu a ajuns acolo printr-o regresie a percepiei
publice, printr-o ieire tcut din decor, ci acolo a fost întotdeauna, iar târzia sa
apariie public echivaleaz cu descoperirea surprinztoare a unui ciudat fenomen
natural. i Constantin Cerceanu chiar asta i este: un impresionant fenomen
1
natural ” sau:
„E obligatoriu ca interesul pentru Constantin Cerceanu s se concentreze de
aici înainte asupra calitilor înnscute ale unui artist format în clasa unui mare
maestru – Corneliu Baba – i pe care n-ar fi exclus ca posteritatea s-l judece cel
puin ca pe un egal al acestuia, cândva2”.
Universul tematic al picturii lui Constantin Cerceanu este extrem de restrâns:
naturi statice cu obiecte i flori în care, din când în când, apar elemente ce evoc
copilria, peisaje austere din cartierul industrial, cunoscut sub numele de „CPL”
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Pavel uar – Text inclus în catalogul Cerceanu
Luiza Barcan – Ziarul „Adevrul Literar i artistic”, 10 martie 2007
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(Combinatul de Prelucrare a Lemnului), unde a locuit i a lucrat o perioad i
compoziii în care apar interioare ale casei printeti. De remarcat silueta mamei
prezent relativ des în lucrri, surprins în diferite atitudini i care de fiecare dat
sugereaz o anume linite, o atmosfer tihnit. Poate artistul a vrut s readuc pe
pânz o perioad fericit a vieii sale. Este, totui, un univers închis în care pictorul îi
duce existena dramatic nu numai în plan artistic i în afara oricrui curent artistic la
mod, ci chiar în plan personal, dincolo de lume...
Chipul mamei, apare uneori ezând, odihnindu-se pe treptele casei, alteori
apare muncind în grdin. Mama nu lipsete de pe pânz nici atunci când pe aceasta
artistul transpune interiorul casei, fiindc o regsim i aici, împletind. Imortalizat în
diverse atitudini, întotdeauna prezent, marcându-i pictura astfel cum i-a marcat i
viaa.
Silueta unui clu bibelou sau jucrie în prim-planul unei naturi statice cu vas
cu floare, carte i fructe, pe fundal având un tablou pictat tot de el, d sentimentul unei
liberti limitate. i totui, în interiorul lui artistul triete fiecare culoare, fiecare tu i,
fr s fie tributarul vreunei coli dei tiina culorii se vede în fiecare gest, pictura lui
Constantin Cerceanu este expresia libertii absolute.
Singura dat când simi prezena artistului în lucrrile sale, indirect i atât de
discret totodat, este atunci când el îi populeaz naturile statice cu un tablou ce-i
poart semntura aplicat cu claritate pe pânza pictat ce face parte din cadru i care
se constituie ea însi într-un obiect aparinând naturii statice pictate.
Curajul fantastic al alturrilor cromatice în manier fauvist, aducerea în
prim-plan a unor obiecte marginale lipsite de preiozitate pentru alii, dar care au
valoare pentru el, d o nebnuit putere lucrurilor mici. Inevitabil, obiectele descrise
de el trimit la copilrie, la spaiul restrâns al casei i al grdinii, al peisajului din
imediata apropiere, chiar dac acesta este auster, semi-industrial i lipsit de pitoresc.
Curtea barcii din zona „CPL”, în care a locuit, este o compoziie în care
derizoriul este ridicat la rang înalt: în stânga un perete vruit în alb murdar pe care
este agat o scar; acoperiul negru, al casei, din care cresc couri de fum
crmizii; dou antene de televizor i firul care le leag; un cote, un gard srccios,
un stâlp electric care iese din cadru; un vas cu o plant înflorit i undeva, la intrare,
silueta mamei aezat pe trepte. Compoziia este într-o not dramatic, deschizând
ua ctre un univers srccios, de mahala. Un univers în care artistul a vieuit i a
creat. În toate lucrrile lui se ghicete acelai dramatism al tuei, al alturrilor
cromatice, al obiectelor transfigurate, el fiind detaat de lumea în care triete creia
parc nu-i aparine. Constantin Cerceanu triete într-un univers pe care i l-a
reconstruit din lucruri mrunte i pe care îl contempl din exterior.
În noaptea de 4 spre 5 august 2006, la Cminul Spital Ztreni, Constantin
Cerceanu trece în eternitate în urma unei lungi i grele suferine. Iar în data de 7
august, într-un nemeritat anonimat, este înhumat la cimitirul „Sfântul Ion” din Râmnicu
Vâlcea. Cortegiul funerar numra apte persoane…
Summary
The painter Constantin CERACEANU was born in Drgani, Vâlcea County
and he spent most of his life in Râmnicu Vâlcea. His entire work, which "consumes"
him as he himself says, a work that moves the viewer and equally astonishes him, is
characterized by the drama of his entire existence.
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